


    CIEĽ - CHOPOK

  ŠTART - SRDIEČKO

termíN: 25. september 2010 

miesto: Nízke Tatry – Juh, Srdiečko, dĺžka trate: 4 km
prevýšenie: 800 m
 
usporiadateĽ: Občianske združenie Vlada Plulíka, Skialp4u

spoluorGaNizÁtor: Marián Plulík, Chata Kosodrevina, 
Slovenská skialpinistická asociácia

lekÁrske zabezpeČeNie: HZS 

reGistrÁcia a iNFormÁcie: elektronicky na www.skialp4u.sk, 
alebo mailom : beh@skialp4u.sk, mobil: 0903445791

prezeNtÁcia: sa uskutoční dňa 25.9. 2010 od 8.30  do 10.30 hod
 – pri údolnej stanici lanovky na Srdiečku

kateGÓrie: juniori 1991 a ml., juniorky 1991 a ml., muži A 1971 
a ml., muži B 1961 a ml., muži C 1960 a st., muži D 1950 a st., 
ženy E 1976 a ml., ženy F 1975 a st., ženy G 1960 a st., 
ženy H 1950 a st. 

proGram: 08.30 - 10.30 - prezentácia
 11.00 - štart preteku na Srdiečku
 11.50 - predpokl. príchod prvého pretekára na Chopok   
 13.30 - obed na Chate Kosodrevina
 14.00 - vyhlásenie výsledkov na Chate Kosodrevina   

partNeri

 spoločenský večer  - spomienka na Vlada Plulíka

štartovNé: 7,- EUR 
Štartovné bude vyberané v hotovosti pri prezentácii, pričom 
v štartovnom je zahrnutý obed po preteku a upomienkový predmet* 
/*len pre prvých 120 elektronicky zaregistrovaných pretekárov/  

ceNy: Absolútne muži, ženy – 1. miesto 150 EUR
  – 2. miesto 100 EUR 
  – 3. miesto   50 EUR 
víťazi ďalších kategórii – 50 EUR, zájazdy do Slovinska, Slovenska, 
vecné ceny, tombola

traŤ podujatia: Podujatie sa uskutoční na území NAPANT, 
preto prosíme účastníkov podujatia, aby rešpektovali nariadenia 
a pravidlá pohybu na tomto území. 

Štart podujatia je hromadný.  Pretekári sú povinní riadiť sa 
pokynmi organizátorov. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny 
trate a programu za nepriaznivých poveternostných podmienok. 
Každý pretekár sa zúčastňuje podujatia na vlastnú zodpovednosť.
           
Za porozumenie vopred ďakujeme.

Vážení priatelia

V pozadí tohto podujatia je tragédia Vlada Plulíka, výborného horolezca 
a všestranného vytrvalostného športovca, ktorý dňa 26. 6. 2008 za doposiaľ 
nevyjasnených okolností nezostúpil z osemtisícovky Broad Peak v Karakorame.

Tí, ktorí ho poznali, vedia, že Vlado bol športovcom telom i dušou 
a práve preto sme sa rozhodli usporiadať na jeho pamiatku Beh do vrchu 
Srdiečko – Chopok, ktorý nesie aj názov Memoriál Vlada Plulíka. Jeho druhý 
ročník je zaradený do Slovenského pohára v behu do vrchu 2010.

Chcem týmto pozvať všetkých Vladových priateľov, známych a športovcov, 
aby prišli podporiť skvelé športové podujatie.

Maroš Plulík

dĹŽka trate 4 km

prevýšeNíe 800 m

 

  



kto bol vladimír plulík

Narodil sa 3. marca 1963 v Piešťanoch. Všestranný vytrvalostný a horský 
športovec, horolezec, bežec, biker, freeride lyžiar. Autor prvovýstupov, 
hodnotných voľných prelezov technických ciest a reťazoviek vo Vysokých 
Tatrách. Liezol v Tatrách, Dolomitoch, Alpách, Skalistých horách, Karakorame, 
Himalájach. Držiteľ viacerých ocenení za výstupy roka Slovenského 
horolezeckého spolku JAMES. Umiestňoval sa na popredných miestach v 
bežeckých a cyklistických horských maratónoch.

Stál na vrchole Mount Everestu (8848 m) v roku 1998, kam vyliezol, ako prvý 
Slovák, cestou zo severu bez použitia umelého kyslíka, a v roku 2008 vystúpil 
na vrchol Gašerbrumu I alpským štýlom. Zo svojich horolezeckých športových 
podujatí si však najviac cenil zimný a letný sólo nonstop prelez hlavného 
hrebeňa Vysokých Tatier.

Od 26. júna 2008, keď nezostúpil za doposiaľ nevyjasnených okolností 
z Broad Peaku (8047 m), je nezvestný.

NajvýzNamNejšie expedície a športové úspechy:

Gašerbrum II (8035), Himaláje, dosiahnutá výška 7800 m, 2008

Gašerbrum I (8068), Himaláje, vrchol, 2008

Čo Oju (8201), Himaláje, dosiahnutá výška 7250 m, 2005

Šiša Pangma (8046), Himaláje, dosiahnutá výška 6300 m, 2002

Mount Everest (8848), Himaláje, vrchol, 1998

Kančendžonga (8586), Himaláje, dosiahnutá výška 7900 m, 1997

Letný nonstop a sólo prechod hl. hrebeňa Vysokých Tatier, 27 hodín, 1999

Zimný nonstop a sólo prechod hlavného hrebeňa Vysokých Tatier, 50 hodín, 
„Výstup roka s hviezdičkou“, 1997

Galéria Gánku – cesta Centrálny kút, 2. zimný priestup, 1993,  
„Najlepší výstup roka“

Reťazovka: Galéria Gánku – Lapinského komín - Veľký Javorový štít – Čierny 
pilier – Malý Kežmarský štít – Diretissima , 16 hodín, 1992, „Výstup roka“ 
Petit Dru – cesta Hemming-Robbins, 1989, „Výstup roka“

Reťazovka:  Malý Kežmarský štít – Superdiretka - Veľký Kežmarský štít – 
Obrovský kút - Vidlový hrebeň, Lomnický štít – Hokejka, 18 hodín, 1988


